
întâlnirea mea cu scriitorul Victor Bârldeanu s-a produs

sub semnul memoriei afective - în acea clip de graie în care

realitatea se contopete cu lumea paralel a visului, în acea

dimensiune moral fundamental guvernat de legile divine ale

adevrului biblic. Fascinat de eufonia verbului, dar i de

verticalitatea exemplar a poeticii lui Victor Bârldcanu am

cutat i în inefabilul universului sonor ecourile unor

zguduitoare drame, ce au marcat istoria contemporan, de la

masacrarea evreilor ca i a românilor din Transilvania

pângrit (Cantata REMEMBER), pân la sacrificiul suprem

pe altarul tiinei (Poemul CHALLENGER).

Aparent disjuncte sub aspect spatio temporal, aceste

tragice evenimente se identific în perspectiva arhetipal a

Revelaiei Biblice ce ilustreaz atât ideea de înlare (prin "Sir

Hamalloot") cât i cea a neuitrii dup exemplul Creatorului,

ce ine minte toate cete uitate'.
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... Cu multe decenii în urm, Victor Bârldeanu, m-a cucerit

pe de o parte prin vibraia sa proiund de "evreu-româit" ca i

prin profunzimea cu care tria strvechea cultura i moral a

poporului crii, format sub cerul limpid al învturilor

Vechiului Testament

Am colaborat la foarte multe emisiuni radiodifuzate, de

excepie, apoi în ambiana Asociaiei Culturale de Prietenie

România Israel si, nu în ultimul rând pe trâmul creaiei. Am
compus pe libretele sale opera INTEROGATORIUL DIN

ZORI, înfierare a dictaturii fasciste i a lagrelor morii,

madrigalul dramatic GALAXIA MEMORIEI, închinare

victimelor de Ia Auschwitz, poemul IN MEMORIAM
FUNDOIANU, conceput pentru voce înalt i orchestr, bazate

toate pe intonaii bizantine i imnografte ebraici

Dincolo de toate acestea, Victor, rmâne pentru mine un

prieten drag, convins fiind c, numai prin iubire de oameni i
toleran, în climatul unei culturi solare, putem s ne înlm
sufletete i sâ ne apropiem de Dumnezeu.

DORU POPOVICI
Compozitor

. . . L-am cunoscut în urm cu muli ani la un concert pe

domnul Victor Sârldeanu. Apoi ne-am apropiat foarte repede

i prietenia sa m-a înobilal mereu sufletete, m-a ocrotit de

multe urâenii ale vieii.

în semn de omagiu i preuire, în anul 1997 am compus pe

versurile domniei sale cantata biblic GLASUL. O redare

sonor a Decalogului, în variant cameral bariton, violoncel,

pian.

Articulat din dou structuri distincte, prima bazat

preponderent pe recitativ este cântat în limba român, cea de

a doua, exprimat într-o ampl cantilen este intonat în limba

ebraic, (text tradus de prof. dr. Leibovici Lai)

Am dorit ca prin prezentarea bilingv a sublimului text al

Decalogului s subliniez tradiionala, strvechea i perena

simbioz cultural între poporul evreu i poporul român.

LIANA ALEXANDRA

Compozitoare
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